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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Folklor  

Kata folklor berasal dari bahasa Inggris, yaitu folklore. Dari dua kata 

dasar, yaitu folk dan lore. Menurut Alan Dundes (Danandjaja, 2007: 1-2), folk 

adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan 

kebudayaan, sedangkan lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaannya, 

yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang 

disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (mnemonic device). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa folklor adalah: 

”Sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan secara turun 

temurun diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi 

yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan 

gerak isyarat atau alat pembantu pengingat/mnemonic device.” 

 

Pernyataan Endraswara (2010: 3) kekhasan folklor terletak pada aspek 

penyebarannya. Sedangkan, Taylor (Danandjaya, 2003:  31) folklor adalah bahan-

bahan yang diwariskan dari tradisi, melalui kata-kata dari mulut-kemulut maupun dari 

praktik adat istiadat. Dengan kata lain, folklor pada dasarnya merupakan wujud budaya 

yang diturunkan dan atau diwariskan secara turun-temurun secara lisan (oral).  

Folklor yang sering diteliti yaitu cerita prosa rakyat. Menurut Bascom 

dibuku Danandjaja (2007: 50), cerita prosa rakyat dibagi menjadi 3 golongan, 

yaitu mite (myth), legenda (legend), dongeng (folktale). Dalam hal ini, pada mitos 

di Gunung Slamet di Dusun Bambangan merupakan folklor yang diteliti tentang 

Mitos (mite), yaitu cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta 
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dianggap suci oleh empunya yang cerita. Sedangkan berdasarkan definisi folklor 

dari beberapa pendapat tersebut mendasari pada cerita rakyat dalam penyebarannya 

dari mulut ke mulut dan diwariskankan secara turun-temurun oleh masyarakat 

pendukungnya. 

Ciri-ciri pengenal utama folklor menurut Danandjaja (1986:3-4) adalah : 

 

(1) Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni 

disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut dari satu (atau dengan suatu 

contoh yang disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) dari satu 

generasi ke generasi berikutnya (2) Folklor bersifat tradisional, yaitu disebarkan 

dalam bentuk yang relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antara 

kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi) (3) 

Folklor ada (exist) dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara 

penyebarannya yang secara lisan dari mulut ke mulut, dan biasanya bukan melalui 

catatan atau rekaman, sehingga folklor dengan mudah dapat mengalami 

perubahan, walaupun demikian perbedaannya terletak pada bagian luarnya saja, 

sedangkan bentuk dasarnya tetap bertahan (4) Folklor biasanya bersifat anonim, 

yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi (5) Folklor biasanya 

mempunyai bentuk berumus atau berpola (6) Folklor mempunyai kegunaan 

(function) dalam kehidupan bersama suatu kolektif (7) Folklor bersifat pralogis, 

yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri 

pengenal ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan sebagian lisan (8) Folklor 

menjadi milik bersama (collective) dari kolektif tertentu. Hal ini sudah tentu 

diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga 

setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya (9) Folklor pada 

umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu 

spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak folklor 

merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya. 

 

 Berdasarkan ciri-ciri di atas, mitos di Gunung Slamet di Dusun 

Bambangan, di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga memiliki ciri-ciri 

folklor diantaranya adalah disebarkan secara lisan, bersifat tradisional, Folklor 

biasanya bersifat anonim, mempunyai kegunaan (function) dalam kehidupan 

bersama suatu kolektif, bersifat pralogis, menjadi milik bersama. 
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Folklor dilihat dari bentuknya, dapat dibedakan menjadi tiga. Brunvand 

(dalam Danandjaja, 1986:21), mengungkapkan bahwa folklor dibedakan menjadi 

tiga kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu : 

(1) Folklor lisan (verbal folklor), adalah folklor yang bentuknya memang murni lisan. 

Bentuk-bentuk (genre) folklor yang termasuk ke dalam kelompok besar ini antara lain 

(a) bahasa rakyat (folk speech) seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel 

kebangsawanan; (b) ungkapan tradisional, seperti bahasa, pepatah, dan pemeo; (c) 

pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; (d) puisi rakyat, seperti pantun, gurindam, 

dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti mite, legenda, dan dongeng; dan (f) nyanyian 

rakyat (2) Folklor sebagian lisan (partly verbal folklor) adalah folklor yang bentuknya 

merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Kepercayaan rakyat, 

misalnya, yang oleh orang “modern” seringkali disebut takhayul itu, terdiri dari 

pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap 

mempunyai makna gaib, seperti tanda salib bagi orang Kristen Katolik yang dianggap 

dapat melindungi seseorang dari gangguan hantu, atau ditambah dengan benda 

material yang dianggap berkhasiat untuk melindungi diri atau dapat membawa rejeki, 

seperti batu-batu permata tertentu. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong dalam 

kelompok besar ini, selain kepercayaan rakyat, adalah permainan rakyat, teater 

rakyat, tarian rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat, dan lain-lain (3) Folklor 

bukan lisan (non verbal folklor) adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, walaupun 

cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini dapat dibagi menjadi 

dua subkelompok, yakni yang material dan yang bukan material. Bentuk-bentuk 

folklor yang tergolong yang material antara lain: arsitektur rakyat (bentuk rumah asli 

daerah, bentuk lumbung padi, dan sebagainya), kerajinan tangan rakyat; pakaian dan 

perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman rakyat, obat-obatan tradisional. 

Sedangkan yang termasuk yang bukan material antara lain: gerak isyarat tradisional 

(gesture), bunyi adat untuk komunikasi rakyat (kentongan tanda bahaya di Jawa atau 

bunyi gendang untuk mengirim berita seperti yang dilakukan di Afrssika), dan musik 

rakyat.   
 

Mitos di Gunung Slamet di Dusun Bambangan, dilihat dari bentuknya 

merupakan folklor sebagian lisan, karena mitos di Gunung Slamet di Dusun 

Bambangan tersebut disampaikan secara lisan dan bukan lisan. Bentuk-bentuk 

folklor yang termasuk di dalamnya diantaranya adalah cerita prosa rakyat, 

kepercayaan rakyat, adat istiadat, dan upacara. 
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2. Mitos 

Menurut Minsarwati (2002: 18), mitos diyakini sebagai suatu kejadian 

pada zaman dahulu mengenai asal mula segala sesuatu yang memberikan sebuah 

arti dan makna bagi kehidupan masa kini, dan juga menentukan hasil yang dimasa 

akan datang. Peneliti sejarah agama seperti Eliade di buku Minsarwati (2002: 27),  

mitos merupakan penampilan penciptaan, dan adanya cerita tentang bagaimana 

segala sesuatu dijadikan dan mulai ada. Mitos mengandalkan suatu ontologi dan 

hanya berbicara mengenai realitas, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi. Hal 

tersebut, dapat diartikan sebuah "realitas mitos" sebagai kenyataan yang suci, dan 

kesucian itu sebagai satu-satunya kenyataan tertinggi. Kesucian menghadirkan 

dirinya sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dari kenyataan biasa, kenyataan 

yang sesungguhnya, apa adanya, dan dipenuhi dengan kekuasaan. 

Van Baal (Minsarwati, 2002: 35) menyatakan bahwa mitos dikatakan 

sebagai cerita di dalam kerangka sistem suatu religi, yang di masa lalu atau masa 

kini telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran keagamaan. Ilmu pengetahuan 

tentang mitos atau mitologi adalah suatu cara untuk mengungkapkan, 

menghadirkan Yang Kudus, Yang Ilahi, melalui konsep serta bahasa simbolis. 

Melalui mitologi diperoleh suatu kerangka acuan yang memungkinkan manusia 

memberi tempat kepada bermacam ragam kesan dan pengalaman yang telah 

diperoleh selama hidup. Berkat kerangka acuan yang disediakan mitos, manusia 

dapat berorientasi dalam kehidupan ini. 

Menurut Endraswara (2010: 89-91), mitos sebagai bagian dari folklor. 

Keyakinan seseorang semakin erat kepada Sang Khalik dengan hadirnya kisah 
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mitos. Hal tersebut seperti halnya dengan adanya mitos di Gunung Slamet di 

Dusun Bambangan yang melakukan pendakian di Gunung Slamet. Kejadian-

kejadian yang kurang rasional tetapi hal itu harus diperhatikan, seperti larangan-

larangan yang tidak boleh dilakukan saat melakukan pendakian di Gunung 

Slamet. Dengan demikian, selain memberikan kesan takhayul oleh beberapa orang 

yang belum mempercayainya, tetapi dapat diperhatikan oleh pendaki yang lain. 

Dalam hal ini, memperjelas bahwa mitos merupakan salah satu folklor yang ada 

dalam masyarakat Jawa.  

Menurut juru kunci Gunung Slamet, Daryono (40) bahwa masyarakat di 

sekitar lereng Gunung Slamet masih memegang kepercayaan kejawen. Kejawen 

yang dimaksud pada proses upacara slametan. Kepercayaan tersebut mengandung 

hal religiusitas Jawa yang tidak lain adalah mistik kejawen itu sendiri. Menurut 

Endraswara (2004: 2) mistik kejawen adalah suatu upaya spiritual ke arah 

pendekatan kepada Tuhan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Tradisi 

memuja roh para leluhur, memuja para keramat, dan sampai sekarang hal tersebut 

sulit dihindarkan. Tindakan mistik tersebut, masyarakat dulu sampai sekarang ini 

tampaknya sulit lepas dari kubahan mitos. Mitos adalah tanda, sebuah bentuk dan 

tuturan yang membentuk sebuah wacana. Mitos tidak ditentukan oleh pesanannya 

(isi), tetapi cara mengungkapkan pesan. Oleh karena itu, jika kejawen tanpa 

mistik, maka pudar kejawen tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa mitos merupakan cerita zaman dahulu yang danggap benar sehingga 

menimbulkan kepercayaan yang akan membawa pada suatu keberuntungan. Mitos 
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sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang 

mempercayai mitos tersebut, ada juga masyarakat yang tidak 

mempercayainya. Jika mitos tersebut terbukti kebenarannya, maka 

masyarakat yang mempercayainya merasa untung. Tetapi jika mitos tersebut 

belum terbukti kebenarannya, maka masyarakat tidak dirugikan.  

 

3. Mitos di Gunung Slamet 

Gunung Slamet adalah salah satu dari 6 gunung yang ada di Jawa Tengah. 

Kata slamet dari nama Gunung Slamet, dalam bahasa indonesianya yaitu selamat. 

Sehingga dipercaya oleh masyarakat di lereng gunung ini akan memberikan 

keselamatan bagi masyarakat sekitarnya. Gunung Slamet menurut masyarakat 

jawa adalah salah satu gunung yang dianggap keramat.  

Gunung Slamet dengan ketinggian 3428 m dpl, merupakan gunung 

tertinggi di Jawa Tengah, dan terbesar kedua di Jawa setelah Gunung Sumeru. 

Secara admistratif, Gunung Slamet dibagi menjadi 4 wilayah kabupaten, antara 

lain Kabupaten Purbalinggga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan 

Kabupaten Tegal. Secara Geografis, Gunung Slamet terletak antara 7°14,30' LS 

dan 109°12,30' BT. Penduduk di lereng Gunung Slamet terdapat dusun yang 

bernama Dusun Bambangan yang merupakan hunian terakhir menuju Gunung 

Slamet. Sumber kehidupan mereka mengandalkan bercocok tanam dan beternak.  

Gunung Slamet yang menjulang tinggi merupakan simbol kehidupan alam 

disekitarnya. Banyak yang ingin melakukan pendakian di Gunung Slamet karena 

rasa ingin tahu mereka dengan keindahan alam yang bisa dilihat dari puncak 

Gunung Slamet. Namun demikian, apabila akan memasuki kawasan Gunung 
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Slamet harus berhati-hati, karena ketidakhati-hatian itu akan membawa bahaya 

bagi yang melakukan pendakian.  

Masyarakat Dusun Bambangan meyakini Gunung Slamet adalah gunung 

yang keramat, namun demikian Gunung Slamet sampai sekarang masih bisa untuk 

pendakian. Selain itu, untuk pendakian di Gunung Slamet biasanya untuk tujuan-

tujuan khusus karena ada alasan spiritual yang mengaitkan adanya mitos, 

sehingga orang yang akan melakukan pendakian sebaiknya melengkapi beberapa 

syarat-syarat yang perlu dibawa, yaitu membawa bunga, kemenyan, dan 

didampingi oleh juru kunci. Tetapi untuk sekarang ini tidak dilakukan lagi bagi 

yang akan melakukan pendakian, karena mereka biasanya sudah tahu sebelumnya 

tentang kejadian-kejadian aneh namun tidak membahayakan jiwa mereka. Namun 

hal tersebut, ada pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pendaki. 

Pantangan adalah larangan-larangan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan.  

Pantangan dalam pendakian di Gunung Slamet yang paling penting dan 

harus di perhatikan adalah jangan berbicara sembarangan (jorok), berniat tidak 

baik, bertingkah laku tidak sopan, dan lainnya. Dari beberapa mitos tersebut, 

masih banyak mitos-mitos yang diceritakan oleh masyarakat di Dusun 

Bambangan yang dianggap mengetahuinya. Salah satu bentuk mitos di Gunung 

Slamet yang masih tetap dipelihara oleh masyarakat di Dusun Bambangan adalah 

mitos upacara ruwat bumi yang dilakukan di bulan Sura. Sistem kepercayaan 

masyarakat Dusun Bambangan menciptakan kearifan lokal untuk menjaga 

kelestarian alam di Gunung Slamet. Tujuan upacara ruwat bumi adalah 
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menghormati Sang Bahureksa atau yang menguasai Gunung Slamet agar 

diberikan keselamatan bagi masyarakat setempat. 

Masyarakat di Dusun Bambangan percaya bahwa selain manusia, di dunia 

semesta alam juga dihuni oleh mahluk-mahluk halus (lelembut) dan binatang-

binatang. Gunung slamet juga merupakan gunung api, Menurut Mulyono 

(Triyugo, 1991: 35) sejak zaman dahulu gunung api telah menarik perhatian 

nenek moyang kita, keistimewaan yang berkaitan dengan kepercayaan mereka 

sehari-hari. Pada zaman prasejarah, mereka mempunyai kepercayaan bahwa roh 

orang mati dianggap masih tinggal di sekeliling mereka, di pohon, di batu, di 

sungai, di gunung, dan dianggap sebagai pelindung kuat yang dapat dimintai 

pertolongan. Replika gunung, yaitu gunungan dipergunakan sebagai simbol 

kehidupan. 

Berdasarkan pendapat dari Choy (Triyugo, 1991: 35) gunungan beserta 

isinya merupakan lukisan kehidupan duniawi dan batiniah di mana Tuhan Yang 

Maha Esa yang menentukan segala kegiatan di alam semesta. Menurut Soekmono 

(Triyugo, 1991: 35) dimulai jaman prasejarah, mulai terdapat kepecayaan bahwa 

roh orang mati bertempat tinggal di atas dunia atau di gunung. Kepercayaan ini 

diungkapkan dalam bentuk bangunan pemujaan  nenek moyang yang menjulang 

tinggi, berundak-undak menyerupai gunung. Hal itu melambangkan tingkatan-

tingkatan yang harus dilalui untuk mencapai tempat tertinggi untuk mencapai 

kesempurnaan.  

Dari beberapa pendapat mengenai Gunung dan replikanya, dapat 

disimpulkan bahwa Gunung merupakan tempat yang tinggi dan sebagai tempat 
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kehidupan dari alam semesta dimana Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan 

semua takdir di seluruh alam semesta.   

 

B. Penelitian yang relevan 

1. Sikap dan Keyakinan Mahasiswa Pencinta Alam Madawirna UNY 

Terhadap Mitos Tata Cara Pendakian Gunung Merapi di Yogyakarta. 

Penelitian ini dilakukan oleh Diat Rifki Firsadi tahun 2008 yang berjudul 

Sikap dan Keyakinan Mahasiswa Pencinta Alam Madawirna UNY Terhadap 

Mitos Tata Cara Pendakian Gunung Merapi di Yogyakarta. Penelitian ini 

tujuannya untuk mengungkap dan mendeskripsikan sikap dan keyakinan Mapala 

Madawirna UNY terhadap mitos tata cara pendakian Gunung Merapi di 

Yogyakarta dan fungsi mitos tersebut dalam kegiatan pendakian. Metode yang 

digunakan untuk memperoleh data tentang sikap dan keyakinan Mapala 

Madawirna UNY terhadap mitos tata cara pendakian gunung Merapi di 

Yogyakarta yaitu dengan menggunakan metode observasi berpartisipasi serta 

wawancara mendalam. 

Mitos tata cara pendakian merupakan hasil kebudayaan masyarakat di 

lereng Gunung Merapi. Mitos tersebut sampai saat ini masih dilestarikan dan 

dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal dan menetap di lereng Gunung 

Slamet. Mitos tata cara pendakian mendeskripsikan adanya pantangan-pantangan 

yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki Gunung Merapi. Jadi, mitos tata 

cara pendakian Gunung Merapi adalah cerita zaman dahulu yang berupa 

pantangan-pantangan nyata dan diyakini jika melanggarnya akan menimbulkan 

malapetaka, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. 
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Persamaan dalam penelitian yang berjudul Sikap dan Keyakinan 

Mahasiswa Pecinta Alam Madawirna UNY Terhadap Mitos Tata Cara Pendakian 

Gunung Merapi di Yogyakarta dengan peneliti, yaitu dalam desain penelitiannya 

menggunakan kualitatif naturalistik dengan hasil apa adanya, natural setting. 

Selain itu menggunakan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri dengan 

menggunakan alat bantu pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta sama-sama 

berusaha memaparkan mitos yang ada di gunung yang terletak di Jawa tengah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa mahasiswa Pecinta Alam Madawirna 

UNY meyakini bahwa adanya mitos tata cara pendakian Gunung Merapi di 

Yogyakarta, serta tidak ada mahasiswa yang tidak yakin terhadap adanya mitos 

tata cara pendakian Gunung Merapi di Yogyakarta. 

 

2. Ritual Mistik Slametan di Petilasan Indrakilana Dusun Sinanjer Desa 

Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara 

Penelitian ini dilakukan oleh Villia Erie Kusumawati pada tahun 2009. 

Penelitian ini menjelaskan tentang Ritual Mistik Slametan di Petilasan Indrakilana 

Dusun Sinanjer Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.  

Ritual Mistik Slametan di Petilasan Indrakilana Dusun Sinanjer Desa 

Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara mengisahkan sejarah atau 

asal-usul adanya ritual mistik tersebut. Ritual mistik slametan dilaksankan di 

Petilasan Indrakilana yang berawal dari cerita rakyat. Bagi masyarakat 

pendukungnya, ritual mistik selamatan di Petilasan Indrakilana merupakan tradisi 

turun-temurun yang masih dilestarikan sampai sekarang. 
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Penelitian ini membahas tentang asal-usul diadakan ritual mistik selamatan 

di Petilasan Indrakilana. Bagi masyarakat pendukungnya, ritual mistik selamatan 

di Petilasan Indrakilana sebagai tradisi untuk memperoleh keselamatan dan 

sebagai jalan untuk mendapatkan berkah serta lindungan dari Tuhan Yang Maha 

Esa. Mendeskripsikan bagaimana prosesi ritual dan makna simbolik sesaji. 

Berkeyakinan apabila ritual mistik selamatan di Petilasan Indrakilana tidak 

dilakukan akan mendatangkan musibah. Peneliti lebih memicu pada spiritual 

orang Jawa yang mempunyai kepercayaan atau keyakinan, percaya dengan sebuah 

tempat-tempat keramat berupa warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan 

sebagai sebuah sejarah pada zaman dahulu. Para pelakunya di ritual mistik 

selamatan di Petilasan Indrakilana pada dasarnya tujuannya sama yaitu mencari 

selamat untuk ketentraman hidup kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Persamaan dalam penelitian yang berjudul Ritual Mistik Slametan di 

Petilasan Indrakilana Dusun Sinanjer Desa Clapar, Kecamatan Madukara, 

Kabupaten Banjarnegara dengan peneliti, yaitu dalam instrumen penelitiannya 

adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, serta sama-sama berusaha memaparkan asal usul dalam upacara 

slametan yang pada dasarnya suatu kepercayaan dan keyakinan tujuannya sama 

yaitu mencari keselamatan dan ketentraman hidup. 

 

 

 

 


